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RESUMO 

 

FRANÇA, M. M. O papel do fator de transcrição POD-1 na regulação de SF-1 e 
LRH-1 em células tumorais da suprarrenal humana. 2014. 123 f. Tese 
(Doutorado em Ciências Morfofuncionais) – Instituto Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
O Fator Esteroidogênico 1 (SF-1/NR5A1) e seu homólogo, o fator Receptor 
Homólogo de Fígado (LRH-1/NR5A2) são fatores de transcrição que exercem um 
papel fundamental na produção de esteroides nas gônadas e na suprarrenal. Além 
disso, existem evidências que ambos tem papel no processo tumorigênico desses 
órgãos. Por outro lado, POD-1/TCF21 é um fator de transcrição do tipo bHLH, cuja a 
expressão é menor em carcinomas adrenocorticais (ACC) do que em adenomas 
(ACA) e adrenais normais (NA), e parece regular Sf-1. O objetivo nesse trabalho foi 
analisar o papel de POD-1 na regulação de SF-1 e de LRH-1 em células de tumores 
adrenocorticais, a linhagem NCI-H295R e as culturas secundárias de células de 
adenomas e carcinomas. Analisamos a expressão gênica basal de SF-1, LRH-1 e 
POD-1 em culturas de células de tumores adrenocorticais, nas células transfectadas 
com Pod-1 e com RNA de interferência de POD-1 (siRNA-POD-1), através de RT-
PCR quantitativo (qRT-PCR). A análise protéica de SF-1, nas células que 
hiperexpressavam POD-1, foi realizada por “Immunoblotting”. Foi também analisado 
se POD-1 se ligava no promotor de SF-1 e LRH-1 através do ensaio de 
Imunoprecipitação de Cromatina (ChIP assay). Os efeitos biológicos nas células com 
hiperexpressão de POD-1 foram analisados utilizando ensaios de citotoxicidade, 
além da expressão de enzimas esteroidogênicas. Os resultados mostraram que 
houve diferenças na expressão de SF-1 entre as células estudadas. Além disso, a 
cultura de células de origem pediátrica (ACA) apresentou expressão maior de POD-
1 em relação às células provenientes de tumores adultos. A hiperexpressão de 
POD-1 resultou em redução da expressão gênica e protéica de SF-1/SF-1. Em 
contraste, houve um aumento da expressão gênica de LRH-1, devido à diminuição 
da expressão de SHP, um regulador negativo de LRH-1 em células de 
hepatocarcinomas. A cultura de células de tumor pediátrico transfectadas com 
siRNA-POD-1 apresentou uma redução dos níveis de POD-1 e aumento da 
expressão de SF-1, reforçando o mecanismo regulatório entre esses dois fatores de 
transcrição. Através dos ensaios de ChIP assay, foi mostrado que POD-1 se ligou 
diretamente à regiões E-box do promotor de SF-1, sendo o mecanismo utilizado 
para inibir a expressão de SF-1. Por outro lado, em células de hepatocarcinoma, não 
foi caracterizado a ligação de POD-1 na região promotora de LRH-1, embora POD-1 
tenha se ligado em duas regiões E-box distintas no promotor de SHP, um regulador 
negativo de LRH-1. A redução da expressão de SF-1 por POD-1 diminuiu a 
expressão de StAR, mas não foi suficiente para alterar a proliferação das culturas de 
células tumorais. Em resumo, esses dados sugerem que POD-1/TCF21 pode ter um 
papel mais amplo como regulador da transcrição de fatores que controlam o 
processo tumorigênico, e é um candidato a gene supressor de tumor nas células 
adrenocorticais. 
 
Palavras-chave: POD-1. SF-1. LRH-1. SHP. Células tumorais. Suprarrenal humana. 
 

 



 
ABSTRACT 

 

FRANÇA, M.M. The role of POD-1 transcription fator in the SF-1 and LRH-1 
regulation in human adrenocortical tumor cells. 2014. 123 p. Thesis (Ph.D in 
Morphofunctional) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2014. 
 
Steroidogenic Factor-1 (SF-1/NR5A1) and Liver Receptor Homolog-1 (LRH-
1/NR5A2) have played a critical role in adrenal and gonads steroid production. 
Moreover, there are evidences that they have acted in tumorigenesis process in 
these organs. On the other hand, POD-1/TCF21 is a bHLH transcription fator that 
seems to regulate Steroidogenic Factor-1. Besides, POD-1/TCF21 is downregulated 
in adrenocortical carcinoma (ACC) compared to adrenocortical  adenoma (ACA) and 
normal adrenal (NA). The main goal of this work has been to analyse the role of 
POD-1 in SF-1 and LRH-1 regulation in adrenocortical tumor cells both NCI-H295R 
and secondary culture cells of ACC and ACA. The gene expression of SF-1, LRH-1 
and POD-1 was measured not only in adrenocortical tumor cell culture but also in 
POD-1 transfected cells and POD-1 RNA interference (siRNA-POD-1) through qRT-
PCR. In POD-1 overexpressed cells the protein expression of SF-1 was analysed by 
Immunoblotting. It was also verified if POD-1 binds in SF-1 and LRH-1 promoter 
through Chromatin Immunoprecipitacion assay (ChIP assay). The biological effects in 
POD-1 overexpressed cells were analysed using both cytotoxic assay and 
steroidogenic enzyme expression. The results showed that there are diferences in 
SF-1 expression among studied cells. Besides, it was observed that in pediatric 
adrenocortical tumor cell culture (ACA) there was a higher expression of POD-1 than 
adult tumor cells. POD-1 overexpression also reduced SF-1/SF-1 protein and gene 
expression. However, there was an increase of LRH-1 gene expression due to SHP 
expression decrease which is a negative regulator of LRH-1 in hepatocellular 
carcinoma cells. In transfected pediatric adrenocortical tumor cells with siRNA-POD-
1, it was verified that POD-1 gene expression decreased and SF-1 increased 
emphasizing a regulatory mechanism between POD-1 and SF-1. Using ChIP assay it 
was shown that POD-1 binded directly in SF-1 promoter E-box sequence. In 
hepatocellular carcinoma cells, it was not characterized that POD-1 binded in LRH-1 
promoter although POD-1 enrichded SHP promoter E-box sequence, which is a 
LRH-1 negative regulator. SF-1 expression reduction by POD-1 decreased the StAR 
expression. However it was not enough to change tumor cell proliferation. In 
summary, these results suggest that POD-1/TCF21 may have a wider role as 
regulator of transcription factor which controls tumorigenese process being a 
possible candidate as tumor supressor gene in adrenocortical cells.  
 
 
 
 
Keywords:  POD-1. SF-1. LRH-1. SHP. Tumor cells. Human Adrenal Gland. 
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1.1 Suprarrenal humana 

	  
A suprarrenal humana é uma glândula endócrina par que está localizada 

sobre o polo superior dos rins. A glândula direita tem a forma piramidal com o ápice 

para cima e a base sobre o rim, enquanto a glândula esquerda tem formato 

semilunar e estende-se sobre a borda medial do rim (MOORE, 1992). Cada glândula 

é envolvida por uma cápsula resistente de tecido conjuntivo. Em corte a fresco, as 

glândulas apresentam duas regiões concêntricas distintas, uma periférica de cor 

amarelada, o córtex, e a outra central e acinzentada, a medula. Essas regiões são 

também distintas quanto à origem, estrutura e função, e estão unidas apenas 

topograficamente (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

 

Figura 1: Desenho esquemático da Suprarrenal  

 

 

 

 

 

 
Secção longitudinal de suprarrenal indicando cápsula, córtex e medula. (adaptado 

NETTER, 2006) 

 

O córtex adrenal é proveniente do epitélio celomático e, portanto, do 

mesoderma, e é dividida em três zonas concêntricas de acordo com as células que 

as compõe. A zona Glomerulosa é a região imediatamente abaixo da cápsula 

composta por células colunares ou piramidais de núcleo esférico e citoplasma 

contendo gotículas lipídicas. As células desta camada produzem e secretam os 

mineralocorticoides, sendo o mais importante a aldosterona, que age principalmente 

nos túbulos renais estimulando a reabsorção de sódio. A zona Fasciculada é a 

região intermediária do córtex e é constituída de células com formato de cordões 

paralelos entre si e perpendiculares à superfície do órgão, entre os quais e 

paralelamente são encontrados capilares. Na região mais externa desta zona, 

cápsula 

medula 

córtex 
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encontra-se grande número de gotículas lipídicas no citoplasma. As células desta 

camada produzem os glicocorticoides, representado pelo cortisol em humanos, que 

tem como função a produção de glicogênio e elevação dos níveis de glicose no 

sangue, assim como a mobilização de lipídeos do tecido adiposo. A zona Reticulada 

é a região mais interna e adjacente à medula. As células desta camada se dispõem 

irregularmente e com aspecto de rede anastomosada, são menores e possuem 

pequena quantidade de lipídeos em seu interior. As células desta zona no homem 

secretam os hormônios andrógenos como a dehidroepiandrosterona (DHEA) e 

DHEA sulfatada, e os hormônios estrogênicos. (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

A medula da suprarrenal se origina de células da crista neural, portanto, de 

origem neuroectodérmica. A medula é composta por dois tipos celulares distintos, as 

células cromafins e as células ganglionares parassimpáticas. As células cromafins 

são mais abundantes e são produtoras de catecolaminas, adrenalina e 

noradrenalina, sendo que a maioria dessas células secretam adrenalina 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). Essas células são poliédricas e formam uma 

densa rede em cujas malhas há capilares e vênulas.  

 

Figura 2: Fotomicrografia das zonas da Glândula Suprarrenal 

 

Zonas da Glândula Suprarrenal dividida em região cortical e medular. A região 

cortical é subdividida em Glomerulosa, Fasciculada e Reticulada. HE, pequeno 

aumento (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).  
  



 7  

 

 A função básica da suprarrenal está relacionada à homeostase do 

organismo, isto é, à manutenção da constância do meio interno. Estímulos 

fisiológicos e patológicos dos mais variados provocam um aumento da produção de 

ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) pela hipófise, através da estimulação do 

hipotálamo. (ORTH; KOVACS, 1998). 

 

1.2 Tumores da Suprarrenal 
	  

São vários os fatores responsáveis pela regulação dos processos fisiológicos 

relacionados ao controle da esteroidogênese e da proliferação celular na 

suprarrenal, como fatores tróficos locais e seus receptores, como IGF-2 (Fator de 

Crescimento semelhante a Insulina do tipo 2) e IGF1R (Receptor do tipo 1 do Fator 

de Crescimento semelhante a Insulina) , e os fatores de transcrição como SF-1 

(Fator esteroidogênico), DAX-1 (Dosage-sensitive sex-reverse Adrenal Hypoplasia 

Congenitan critical region on chromossome X, gene 1), dentre outros. Disfunções em 

cada um destes elementos e de suas vias de sinalização intracelular têm sido 

demonstradas em situações patológicas caracterizadas por hipersecreção hormonal 

e/ou descontrole na proliferação celular. De maneira geral, estas condições podem 

ser classificadas em dois grupos: as hiperplasias (macronodular e micronodular) e 

as neoplasias (adenomas e carcinomas).  

Em indivíduos adultos, tumores do córtex da suprarrenal são neoplasias 

comuns cuja prevalência aumenta com a idade, podendo atingir até 6% dos 

indivíduos acima de 60 anos. Pacientes submetidos a exames radiológicos de rotina 

podem apresentar nódulos adrenais como achados incidentais (ARNALDI; 

BOSCARO, 2012; GRUMBACH et al., 2003). A maior parte destes nódulos são 

adenomas adrenocorticais (ACA) e o tratamento consiste apenas em observação 

clínica e radiológica, no caso de adenomas não-secretores, ou cirurgia 

laparoscópica para os secretores (GILL et al., 2001; KLOOS et al., 1995).  

Em contrapartida, o carcinoma adrenocortical (ACC) é uma neoplasia rara, e 

que ocorre de 1 a 2 casos por milhão por ano (para revisão ALLOLIO; FASSNACHT, 

2006; ELSE et al., 2013). A melhor chance de cura é através da completa remoção 

cirúrgica do tumor, no entanto, boa parte dos casos apresenta metástase (para 

revisão ALLOLIO; FASSNACHT, 2006). As demais terapias têm um caráter apenas 

paliativo e afeta pouco a sobrevida dos pacientes (ALLOLIO et al., 2004 ). Mesmo 
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nos casos em que o tratamento cirúrgico é possível, as taxas de recidiva são altas 

(ABIVEN et al., 2006). A terapia farmacológica é feita com o mitotano, que é o único 

agente adrenolítico disponível para tratamento de ACC. O mitotano provoca um 

efeito citotóxico nas células adrenocorticais resultando em maior degeneração das 

zonas fasciculada e reticular (BERGENSTAL et al., 1959, 1960; HAHNER et al., 

2005). Existem limitações sobre o uso desse quimioterápico devido aos efeitos 

neurológicos e gastrointestinais provocados pelo seu uso (para revisão ALLOLIO; 

FASSNACHT, 2006). 

Sob vários aspectos clínicos os carcinomas e os adenomas se apresentam de 

maneira semelhante, no entanto, o tratamento e o seguimento das lesões diferem, 

de maneira que o diagnóstico precisa ser preciso. Atualmente, esta distinção é feita 

através da contagem de critérios anatomopatológicos, chamados de critérios de 

Weiss (WEISS, 1984). Em situações limítrofes e nos tumores pediátricos, tais 

critérios apresentam limitações importantes (LAU; WEISS, 2009).  

Baseados em estudos de hibridização genômica comparativa (CGH), foram 

detectadas poucas regiões de ganhos e perdas cromossômicas associadas aos 

ACAs. No entanto, em ACCs são encontradas aberrações cromossômicas com 

várias regiões, embora sem padrão entre as amostras analisadas (LERARIO et al., 

2013). Análises genéticas no loco 11p15 de tumores adrenocorticais esporádicos 

mostraram perda alélica de 92% em ACC e 90% dos casos apresentaram 

hiperexpressão do IGF-2 (GICQUEL et al., 1997, 2001). Os efeitos proliferativos de 

IGF2 são mediados pelo IGFR-1 que também está hiperexperesso em ACCs, 

principalmente nos casos pediátricos (ALMEIDA et al., 2008; LOGIE et al., 1999). 

Portanto, essas alterações podem servir como importantes marcadores para a 

patogênese dos  carcinomas adrenocorticais. 

A perda de heterozigosidade (LOH) ou desequilíbrio alélico no cromossomo 

17p13 é uma alteração descrita em tumores adrenocorticais no loco do gene TP53, 

em 85% dos tumores malignos, mas não em ACAs (GICQUEL et al., 2001). TP53 é 

um gene supressor de tumor e está envolvido no controle da proliferação celular e 

na indução da apoptose, em resposta ao danos ocorridos no DNA (HISADA et al., 

1998; SUZUKI; MATSUBARA, 2011; VOGELSTEIN et al., 2000). Alterações no gene 

TP53 é frequentemente observada em tumores. Em pacientes adultos com tumores  

adrenocorticais (ACT), a prevalência de mutações germinativas em TP53 é baixa, 

cerca de 3% a 6%. (HERMANN et al., 2012; RAYMOND et al., 2013). Em 
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contrapartida, em ACT pediátricos foi observada uma prevalência de 50% a 80% dos 

pacientes nos EUA e Europa (VARLEY et al., 1999; WAGNER et al., 1994). No 

Brasil, há um particular interesse no estudo dos tumores do córtex da suprarrenal, 

uma vez que a incidência do carcinoma na população é cerca de 10 a 15 vezes 

superior à descrita no restante do mundo, sobretudo na faixa etária pediátrica, 

devido a uma mutação germinativa no gene supressor de tumor TP53 (LATRONICO 

et al., 2001; RIBEIRO et al., 2001). Essa mutação germinativa específica foi 

identificada no exon 10 do gene TP53 (R337H) em tumores adrenocorticais 

pediátricos e está presente em 90% dos pacientes, sendo que 15% em adultos 

(LATRONICO et al., 2001; RIBEIRO et al., 2001).  Mutações germinativas no gene 

TP53 foram também identificadas em 70% dos casos da  Síndrome de Li-Fraumeni 

(LFS), uma doença autossômica caracterizada pelo susceptibilidade a diferentes 

tipos de canceres, dentre eles o câncer adrenocortical, embora com uma frequência 

menor (BACHINSKI et al., 2005; HISADA et al., 1998; LI et al., 1998). Em ACCs 

esporádicos de adultos, mutações somáticas em TP53 foram encontradas em 25% 

dos casos, embora a perda de heterozigosidade no loco 17p13 seja de 85% 

(GICQUEL et al., 2001; LIBÉ et al., 2007; OHGAKI et al., 1993). Além disso, a perda 

de heterozigosidade (LOH) nos cromossomos 11q15 e 2q16 foram  também 

observados em, respectivamente 92% e 90% dos casos de ACC (GICQUEL et al., 

2001). 

Em tumores adrenocorticais esporádicos foram descritas mutações em 

proteínas da via de sinalização Wnt (Wingless-type MMTV integration) (GILES et al., 

2003). Tissier e colaboradores (2005) demonstraram que 54% dos tumores 

adrenocorticais analisados apresentaram alterações na proteína β-catenina, 

sugerindo que a ativação da via de sinalização Wnt é um evento prevalente na 

tumorigênese adrenal. Mutações no gene β-catenina foram observados em 28% dos 

tumores adrenocorticais, e em testes in vitro, a mutação de β-catenina promoveu 

uma eficiente e constitutiva transcrição de TCF, um cofactor de β-catenina na via 

Wnt. Além disso, a localização  celular anormal de β-catenina foi mais frequente em 

ACC (75%) do que em ACA (TISSIER et al., 2005). Sendo assim, a ativação 

anormal da via Wnt estaria associada com um prognóstico pobre em casos de 

carcinomas adrenocorticais (HEATON et al., 2012; RAGAZOON et al., 2010). 

Devido a poucas opções terapêuticas para pacientes com carcinoma 

adrenocortical, novos marcadores moleculares precisam ser urgentemente 
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encontrados e estudados (ALLOLIO; FASSANACHT, 2006). Dentre os fatores que 

definem o córtex adrenal e têm sido alvo de estudos como marcador molecular em 

tumores adrenocorticais está o Fator Esteroidogênico 1, o SF-1/NR5A1.  

 

1.3 Fator Esteroidogênico 1 (SF-1/NR5A1) 
 

Dentre os receptores órfãos (NRs) já descritos, existe uma subfamília de 

fatores de transcrição de mamíferos homóloga ao fator de transcrição Fushi Tarazu 

Transcription Factor 1 (FTZ-F1) de Drosófila, que são estruturalmente relacionados 

(para revisão Benoit et al., 2006). Nessa família de fatores de transcrição um dos 

principais membros, relacionado com as células produtoras de esteroides, é o Fator 

Esteroidogênico 1 (SF-1 / Ad4BP / NR5A1) (LALA  et al., 1992; MOROHASHI et al., 

1992).  

SF-1 exerce um papel fundamental na regulação do desenvolvimento e na 

função de tecidos produtores de esteroides (para revisão SCHIMMER; WHITE 

2010). Este fator é altamente expresso nas três zonas do córtex adrenal, nas células 

testiculares de Leydig e Sertoli, nas células da granulosa e da teca no ovário 

(HONDA et al., 1993; IKEDA et al., 1993; MOROHASHI et al., 1994, 1999). Além 

desses tecidos, SF-1 também foi detectado na hipófise, na região ventromedial do 

hipotálamo (VMH), na pele e no baço (BARNHART; MELLON 1994; INGRAHAM et 

al., 1994; MOROHASHI et al., 1999). 

Durante o desenvolvimento embrionário, SF-1 é expresso primeiramente no 

trato urogenital como o primeiro marcador da diferenciação entre as gônadas e a 

glândula suprarrenal. Durante o desenvolvimento, SF-1 está expresso em zonas 

corticais secretoras de esteroides da glândula adrenal, nas células de Sertoli e 

Leydig e em ovários humanos. (HANLEY et al., 1999, 2001; IKEDA et al., 1994; 

MOROHASHI et al., 1995). Camundongos Sf-1-/- apresentam baixa concentração de 

corticosterona e um aumento plasmático de ACTH. A deficiência aguda dos 

glicocorticoides e mineralocorticoides fazem esses animais morrerem após 8 dias do 

nascimento (LUO et al., 1994). Esses animais também apresentam falta completa 

das adrenais e gônadas (agenesia), bem como uma reversão sexual da genitália 

interna e externa (LUO et al., 1994). Camundongos Sf-1+/- apresentam um fenótipo 

menos drástico como defeitos histológicos na suprarrenal, uma resposta atenuada 

ao estresse e defeitos compensatórios no crescimento (BLAND et al., 2000). As 
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funções de SF-1 em humanos são preservadas e existem pelo menos três mutações 

associadas às anormalidades das adrenais e gônadas, como insuficiência adrenal e 

agenesia, defeitos na síntese andrógenos, infertilidade no sexo masculino e 

reversão do sexo nas gônadas (para revisão FERRAZ-de-SOUZA et al., 2011a). 

SF-1 foi inicialmente identificado como fator regulador de transcrição de 

várias enzimas esteroidogênicas, tais como P450SCC, CYP11B1 e CYP21 ativando 

diretamente o promotor desses genes através da sequência consenso AGGTCA 

(MOROHASHI et al., 1992; RICE et al., 1991). SF-1 participa na expressão de todas 

as enzimas esteroidogênicas do córtex adrenal e das gônadas (para revisão VAL et 

al., 2003). Dentre elas, SF-1 regula a enzima “Steroidogenic Acute regulatory 

protein” (StAR), que realiza o transporte do colesterol na mitocôndria, uma etapa 

fundamental na esteroidogênese. Regula também a expressão da enzima 3β-HSD ( 

3-ß-hydroxysteroid dehydrogenase/∆-5-4 isomerase) que converte a pregnenolona 

em progesterona (MILLER, 2007; STOCCO, 2000) e as enzimas CYP11A1 e CYP17 

de humanos, camundongos e ratos (BAKKE et al., 1995; HU et al., 2001; JACOB et 

al., 1998; TAKAYAMA et al., 1994). 

SF-1 regula também a expressão do receptor de ACTH  que é o Receptor de 

Melanocortina 2 (MC2R) e do receptor do FSH (Hormônio Folículo Estimulante), 

hormônios que estimulam, respectivamente, a esteroidogênese da adrenal e das 

gônadas (MARCHAL et al., 1998; MARTINEZ et al., 2003; NAVILLE et al.,1999).  

Ferraz-de-Souza e colaboradores (2011b) identificaram cinco novos alvos 

diferencialmente expressos, dentre eles  VSNL1 (Visinin-like 1), ZIM2 (Zinc Finger 

Imprinted 2), PEG3  (Paternally Expressed 3), MTSS1 (Metastasis Supressor 1) e 

SOAT1 (Sterol O-Acyltransferase 1) utilizando a linhagem de células adrenocortical 

NCI-H295R. SOAT1 é um regulador da formação de ésteres de colesterol que é um 

importante mecanismo gerador de colesterol livre na esteroidogênese adrenal 

(CHANG et al., 2009). Utilizando mecanismos moleculares de hiperexpressão e 

repressão de SF-1 em células adrenocorticais, SOAT1 foi identificado como um novo 

alvo de SF-1 na esteroidogênese da glândula suprarrenal humana (FERRAZ-de-

SOUZA et al., 2011b). Além disso, esse mesmo grupo identificou o ANGPT2/Ang2 

(Angiopoetina 2) como um novo alvo de SF-1 na linhagem NCI-H295R. Ang2 está 

envolvido no processo de angiogênese que é importante no desenvolvimento da 

adrenal e no processo tumorigênico. A identificação de SF-1 na regulação de 
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ANGPT2 sugere um novo papel para SF-1 na regulação da angiogênese na 

glândula suprarrenal (FERRAZ-de-SOUZA et al., 2011c). 

Recentemente, NRSF/REST (Neuron-restrictive silencer fator/RE1-Silencing 

transcription fator) foi identificado como novo regulador na expressão gênica em 

células adrenocorticais NCI-H295R, e demonstrou ter uma interação funcional com 

SF-1, já que em condições basais ou de hiperexpressão de SF-1, NRSF/REST se 

ligou a regiões no promotor de SF-1, promovendo a regulação de  genes da 

esteroidogênese (CYP21A2 e CYP19A1) (DOGHMAN et al., 2013).  

A região promotora de SF-1/Sf-1 possui alguns elementos regulatórios 

descritos, dentre eles SRY, Sp1/Sp3, GATA-4, SOX15, SOX30, TEAD-4, CBX2 e E-

box (para revisão SCHIMMER; WHITE, 2010). O elemento SRY (“Sex Determining 

Region”) é uma região de ligação de Sox que pode contribuir para expressão de SF-

1 em células de Sertoli (SHEN et al., 2002). O elemento Sp1/Sp3 está situados 

“downstream” do sítio de início de transcrição (“TSS”) que contribuem para atividade 

eficiente do promotor de SF-1 nos testículos (SCHERRER et al., 2002). CBX2 

(“Cromobox Homolog” 2) se ligou no promotor de Nr5a1 em células adrenocorticais 

de camundongo. Além disso, camundongos Cbx2-/- apresentaram expressão 

reduzida de Sf-1 e apresentaram reversão sexual em machos e pequenas adrenais, 

fenótipo semelhante ao descrito em camundongos KO Sf-1  (KATOH-FUKUI et al., 

1995). Finalmente, a região regulatória de NR5A1/Nr5a1 apresentou o sítio E-box, 

uma região caraterizada pela sequencia CCAAT (DAGGETT et al., 2000), onde se 

ligam preferencialmente proteínas tipo do bHLH, tais como USF (Upstream 

Stimulatory Factor) e POD-1 (Epicardi/Capsulin/TCF21) (HARRIS; MELLON, 1998, 

WOODSON et al., 1997). 

Além do seu papel na esteroidogênese SF-1 parece estar relacionado com a 

proliferação de células adrenocorticais. SF-1 é amplificado e hiperexpresso em 

muitos casos de tumores adrenocorticais pediátricos, e essa hiperexpressão é maior 

em tumores pediátricos do que tumores de adultos (ALMEIDA et al., 2010; 

FIGUEIREDO et al., 2005). Em estudos in vitro e in vivo, a expressão aumentada do 

receptor nuclear SF-1 promoveu a proliferação celular e a formação de tumores 

adrenocorticais em camundongos. (DOGHMAN et al., 2007).  

Outro fator de transcrição, homólogo ao SF-1, e também importante em 

órgãos que produzem esteroides, é o Receptor Homólogo de Fígado (LRH-

1/NR5A2).  
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1.4 Receptor Homólogo de Fígado (LRH-1/NR5A2) 
 

O LRH-1 é o membro NR5A2 da subfamília de fatores de transcrição de 

mamíferos também homóloga ao FTZ-F1 de Drosófila (para revisão FAYARD et al., 

2004). LRH-1 foi identificado em várias espécies, incluindo rato, galinha, cavalo, rã 

dentre outros (BOERBOOM et al., 2000; ELLINGER-ZIEGELBAUER et al., 1994; 

KUDO et al., 1997; LIU et al., 1997; NAKAJIMA et al., 2000). Em humanos, LRH-1 

foi descrito por vários grupos e recebeu diferentes nomes como Receptor Homologo 

de Pâncreas 1, Fator de Transcrição α-Fetoproteina, Fator de ligação B1 humano, e 

Fator de ligação ao promotor CYP7A1  (BECKER-ANDRÉ et al., 1993; GALARNEAU 

et al., 1998; LI et al., 1998; NITTA et al., 1999). 

LRH-1 está expresso em tecidos de mamíferos de origem endodermal, tais 

como fígado, pâncreas e intestino, o que justifica sua classificação funcional como 

um receptor nuclear entero-hepático (GALARNEAU et al., 1998; LI et al., 1998). 

Porém, a expressão de LRH-1 é tecido- específica, e é observado em ovários de 

ratos, camundongos e equinos, em pré-adipócitos, no ovário e na suprarrenal 

humana (BOERBOOM et al., 2000; CLYNE et al., 2002; FALENDER et al., 2003; 

HINSHELWOOD et al., 2003; LIU et al., 2003; SIRIANE et al., 2002; WANG et al., 

2001). 

 LRH-1 tem papel chave na regulação da expressão de genes envolvidos no 

metabolismo do colesterol e síntese de ácidos biliares (para revisão FAYARD et al., 

2004). Além disso, LRH-1 esta envolvido no controle da lipogênese (para revisão 

MOUZAT et al., 2013). Embriões Lrh-1-/- morrem devido à disfunção na endoderme 

visceral, enquanto camundongos “knockout” para Lrh-1 são hipocolesterolêmicos e 

expressam níveis reduzidos de LRH-1 no tecido hepático (PARÉ et al., 2004; 

SCHOONJANS et al., 2005). 

LRH-1 é regulador do metabolismo do colesterol nos ovários, do seu 

desenvolvimento e sua função (para revisão MOUZAT et al., 2013). Algumas 

evidências dão suporte à hipótese que LRH-1 controla a entrada de colesterol 

possibilitando a esteroidogênese nesse órgão. O Fator LRH-1 está altamente 

expresso em células da granulosa no ovário e controla a expressão gênica de 

enzimas esteroidogênicas, tais como, a CYP11A1 (membro da família P450scc), a 

StAR, assim como  cytochrome P450 17α-hydroxylase/17,20-lyase (CYP17) e 3β-
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hydroxysteroid dehydrogenase/Δ5–Δ4 isomerase type 2 (3βHSB),  alvos comuns do 

fator SF-1 (KIM et al., 2004, 2005; PENG et al., 2003; YAZAWA et al., 2009). 

Além disso, SF-1 e LRH-1 estão envolvidos na esteroidogênese das células 

de Leydig, pois alguns dos genes alvos de SF-1, como CYP11A, CYP17 e StAR, são 

regulados por LRH-1 nos testículos. (SIRIANNE et al., 2002). A análise dos 

diferentes tipos celulares dos testículos mostrou que as células de Sertoli expressam 

exclusivamente SF-1, as células germinativas expressam exclusivamente LRH-1, e 

ambos os fatores são expressos nas células de Leydig, o que sugere funções 

específicas para os diferentes tipos celulares (PEZZI et al., 2004).  

Nos ovários, a expressão de LRH-1 ocorre nas células da granulosa e nas 

células do corpo lúteo, enquanto, SF-1 é expresso primariamente nas células da 

teca e nas células intersticiais, e apresenta baixa expressão nas células da 

granulosa e nenhuma expressão nas células do corpo lúteo (FALENDER et al., 

2003; HINSHELWOOD et al., 2003; LIU et al., 2003). Além disso, foi detectada a 

expressão de Lrh-1 em estágios embrionários do ovário (HINSHELWOOD et al., 

2003). Em galinhas, LRH-1 está expresso no fígado, mais expresso do que SF-1 em 

testículos, e ambos os fatores apresentam o mesmo perfil de expressão na adrenal 

(KUDO et al., 2006).  

Tanto o hormônio folículo estimulante (FSH) quanto a testosterona estimulam 

a expressão do gene Lrh-1 (WU et al., 2011; YU et al., 2005). A utilização de animais 

Nr5a2+/- mostrou que, apesar desses animais apresentarem função normal dos 

ovários e da produção de estradiol, eles apresentaram diminuição da produção de 

progesterona após administração de gonadotrofina, e defeitos de fertilidade 

(LABELLE-DUMAIS et al., 2007).  

LRH-1 está envolvido no formação de tumores intestinais devido a seus 

efeitos no controle do ciclo celular e no processo inflamatório (SCHOONJANS et al., 

2005). Além disso, LRH-1 está envolvido na proliferação celular, na invasão e na 

migração de células de câncer de mama (CHAND et al., 2012). O mecanismo de 

ação do LRH-1 pode ser atribuído à mudanças pós-transcricionais causadas na 

clivagem de E-caderina junto com a expressão de Mmp9 (matrix metalloproteinase 

9), ambos indutores da mobilidade e invasão das células de tumores de mama. 

Somado a isso, foi demonstrado por Dubé e colaboradores (2009) que LRH-1 está 

altamente expresso em linhagens celulares de câncer endometrial e pode ativar 

nessas células a proteína StAR e as enzimas HSD3B2, e CYP19A1. Em células de 
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carcinoma embrionário humano, LRH-1 atua como um ativador transcricional da 

regulação do gene OCT4 , um marcador de células não-diferenciadas (SUNG et al., 

2012).  

Os receptores nucleares SF-1 e LRH-1 podem ser regulados por outras 

proteínas (para revisão VAL et al., 2003, para revisão FAYARD et al., 2004). Um 

fator envolvido na regulação desses dois fatores, é a proteína DAX-1 (NR0B1) 

(BARDONI et al., 1994).  

Em estágios iniciais do desenvolvimento de camundongos, a expressão de 

SF-1 é coincidente com a expressão de DAX-1. Esses dois fatores de transcrição 

exibem modelos de expressão semelhantes no córtex adrenal, testículo, ovário, 

hipotálamo e na hipófise anterior (para revisão SCHIMMER; WHITE, 2010). Além 

disso, existem trabalhos que apontam DAX-1 como um regulador negativo da ação 

de SF-1, e portanto da esteroidogênese (para revisão SCHIMMER; WHITE, 2010). 

DAX-1 também atua como repressor de LRH-1 (SUZUKI et al., 2003). Sablin 

e colaboradores (2008) caracterizaram, por análise funcional e estrutural, que DAX-1 

se ligava a LRH-1 em um motivo conservado (PCFXXLP). A mutação nessa região 

consenso estava associada a desordens endócrinas humanas, mas que não 

estavam previamente associadas com DAX-1. No entanto, a relação entre DAX-1 e 

LRH-1 é mais relevante em ovários, onde ambos genes são expressos e suas 

proteínas são co-expressas (para revisão FAYARD et al., 2004). 

O fator SHP/NR0B2 (“Small Heterodimer Partner”) é o segundo membro da 

mesma subfamília de NR0B (SEOL et al., 1996) e junto com DAX-1, apresentam 

características pouco comuns dentre os receptores nucleares. Ambos não possuem 

o domínio de ligação ao DNA e são capazes de formar heterodímeros com vários 

outros receptores nucleares (para revisão EHRLUND; TREUTER, 2012). SHP e 

LRH-1 estão envolvidos na via de biossíntese de ácidos biliares no fígado (para 

revisão FAYARD et al., 2004). SHP interage com o domínio AF2 de LRH-1 e 

compete com a ligação de seus co-ativadores (LEE; MOORE, 2002). Além disso, o 

aumento de ácidos biliares em camundongos promove o aumento da proteína SHP, 

que por sua vez, reprime LRH-1, diminuindo a transcrição de CYP7A1 e CYP8B1 

(para revisão FAYARD et al., 2004).   

Apesar de SF-1 e LRH-1 possuírem semelhanças funcionais, o papel de LRH-

1 na tumorigênese adrenal ainda não é conhecido. Portanto é necessário investigar 

novos alvos regulatórios para ambos os fatores. 
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1.5 Capsulin/Epicardin/POD-1 (TCF21) 
 

Proteínas basic-helix-loop-helix (bHLH) são proteínas regulatórias de 

transcrição envolvidas na diferenciação celular de vários tecidos tais como a 

diferenciação dos tecidos neuronais, cardíacos, hematopoiético e pancreático (para 

revisão MASSARI; MURRE, 2000). As proteínas bHLH formam homodímeros e 

heterodímeros através do domínio helix-loop-helix e reconhecem a sequência E-box 

CANNTG nos promotores de genes por elas regulados (para revisão MASSARI; 

MURRE, 2000). 

Epicardin/Capsulin/Pod-1 é uma proteína membro da família de proteínas do 

tipo bHLH que é expressa em células  mesenquimais do rim, pulmão, intestino, 

pâncreas, adrenal e durante o desenvolvimento dos sistemas respiratório, 

gastrointestinal e cardiovascular (HIDAI et al., 1998; LU et al., 1998; QUAGGIN et 

al., 1998; ROBB et al., 1998). POD-1 se liga à  região consenso E-box CANNTG na 

forma de heterodímero com outras proteínas do tipo bHLH, como a proteína E12 

(HIDAI et al., 1998; LU et al., 1998). Camundongos Pod-1-/- apresentam ausência de 

alvéolos e pneumócitos do tipo II e graves defeitos na diferenciação do epitélio das 

vias aéreas. Nos rins, foi observada a ausência de podócitos maduros e de 

glomérulos (QUAGGIN et al., 1999). Durante a gonadogênese masculina e feminina, 

a expressão de Pod-1 foi dependente do sexo do embrião e de seu estágio de 

desenvolvimento (TAMURA et al., 2001). Em camundongos Pod1-/- machos, a 

genitália externa apresenta características de fêmeas e no trato urogenital ocasiona 

a expressão aberrante de SF-1, interrompendo o processo normal do 

desenvolvimento das gônadas (TAMURA et al., 2001). POD-1 é expresso em 

regiões das gônadas onde SF-1 não é expresso e parece reprimir a expressão de 

Sf-1 em precursores de células multipotentes, o que parece ser necessário para que 

ocorra a diferenciação de várias linhagens intersticiais, como células Leydig, células 

mióides peritubulares e pericitos (TAMURA et al., 2001). 

O papel de POD-1 no desenvolvimento adrenocortical foi demonstrado em 

experimentos utilizando repórter LacZ sob o controle da região regulatória de Pod-1. 

Nesses embriões, POD-1 mostrou expressão exclusivamente na região capsular 

adrenal (KIM et al., 2009). Além disso, em camundongos “knockout” para Pod-1, a 

expressão ectópica de SF-1 foi detectada na cápsula e mais intensamente no córtex 

(KIM et al., 2009).  
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POD-1/TCF21 está pouco expresso em carcinomas adrenocorticais assim 

como em câncer de pulmão, cabeça e pescoço e em melanoma (ARAB et al., 2011; 

FRANÇA et al., 2013; SMITH et al., 2006). Em câncer de pescoço, cabeça e pulmão, 

POD-1/TCF21 está silenciado por mecanismos epigenéticos e é apontado como 

candidato a gene supressor nesses tumores (SMITH et al., 2006). A regulação 

epigenética negativa de TCF21 está envolvida na progressão de melanomas, o que 

lhe confere características de biomarcador na indicação de tumores de 

comportamento mais agressivos (ARAB et al., 2011).  

Devido às diferenças clínicas e de progressão dos adenomas e carcinomas, e 

da dificuldade de tratamento, é de grande interesse o estudo de novos marcadores 

envolvidos na regulação dos fatores de expressão SF-1 e LRH-1, uma vez que 

ambos parecem estar envolvidos na proliferação de tumores adrenocorticais. 

Considerando POD-1 como um provável regulador de SF-1, tivemos como hipótese 

que esse fator de transcrição poderia regular a expressão de SF-1 e do seu 

homólogo LRH-1, e ter um papel importante no processo tumorigênico.
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O fator de transcrição POD-1 foi capaz de modular diretamente a expressão 

de SF-1 e indiretamente a expressão de LRH-1 em células tumorais humanas. Em 

células tumorais adrenocorticais, POD-1 promoveu a regulação de SF-1 através da 

ligação na região E-box do promotor de SF-1, promovendo assim sua inibição. O 

efeito inibitório de SF-1 não foi capaz de modular a capacidade proliferativa das 

células tumorais adrenocorticais, embora tenha sido suficiente para inibir a 

expressão de StAR. Por outro lado, o mecanismo, pelo qual essa regulação ocorreu 

em células de hepatocarcinoma humano, foi através da ligação de POD-1 na  região 

promotora de SHP que provavelmente acarretou o aumento da expressão de LRH-1.  

Em resumo, esses dados sugerem que POD-1/TCF21 pode ter um papel mais 

amplo como regulador da transcrição de fatores que controlam o processo 

tumorigênico, e é um candidato a gene supressor de tumor nas células 

adrenocorticais.
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